
  

Newsletter MSVK červen 2017 

Vážení čtenáři, 

již v sobotu 10. června se budeme těšit na setkání s vámi v rámci populární Ostravské muzejní noci. 

Vědecká knihovna se promění od 17.00 až do půlnoci v tajuplnou Ostravskou pevnost BookYard. 

Čeká na vás zábavná soutěžní hra pro celou rodinu, jejímž tématem je Ostrava a její historie. Budete 

plnit rozličné úkoly a sbírat indicie. Některé z úkolů otestují váš důvtip a znalosti, při jiných budete 

muset zapojit i šikovné ruce či zbystřit své smysly. Na konci na vás bude čekat odměna. Bude to 

zlatý poklad? Přijďte a uvidíte. A ještě malá rada na závěr: nesmíte se bát! 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

5. 5.-30. 6. 2017 

MARIE TEREZIE A JEJÍ POČETNÁ RODINA 

Knižní výstava z fondů knihovny ve vstupních prostorách. 

  

1. 6.-30. 7. 2017 

JAROSLAVA VANĚČKOVÁ / STROMY 

Výstava fotografií s přírodními motivy ve studovně. 

  

7. 6. 2017 v 16.30 

Knihovnické středy 

MARTIN STRAKA / RACING'N'ROLL 

Povídání s fotografem, žurnalistou a komentátorem motoristických událostí o automobilových 

závodech 24h Le Mans, Rallye Dakar a mnohých dalších, také o fotografické knize s příběhy 

Racing'n'Roll. 

  

10. 6. 2017, 17.00-24.00 

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC / OSTRAVSKÁ PEVNOST BOOKYARD 

Zábavná soutěžní hra v knihovně pro celou rodinu s odměnou na závěr. 

18.00, 20.00, 22.00 Komentované prohlídky podzemí knihovny. 

  

27. 6. 2017, 16.00-20.00 

DESKOHRANÍ  

Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů. 



  

NOVINKA… Přihlášky do zájmových klubů  

Přichystali jsme pro vás zajímavou nabídku klubů, ve kterých se budete moci neformálně 

a zábavně vzdělávat v malé skupince lidí se stejnými zájmy. Jsou to například kluby 

regionální historie, zdravého životního stylu, šikovných rukou, moderní komunikace a další. 

Všechny informace a přihlášky najdete na našich webových stránkách: 

http://www.svkos.cz/informace-o-knihovne/projekty/clanek/nabidka-klubu-2017-2018/, 

případně v tištěné podobě u šatny. 

Jedinou podmínkou je registrace v knihovně platná nejpozději od září 2017 (100 Kč na půl 

roku, od 70 let je registrace zdarma). Kluby jsou připravovány v rámci účasti knihovny 

v projektu Knižnice pre vzdelávanie 50 plus (program Erasmus+) a jejich schůzky budou 

probíhat od září 2017 do května 2018. 

Kapacita jednotlivých klubů je omezena, proto neváhejte s přihlašováním. Informujte i své 

přátele a známé, těšíme se na vás! 

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

MARTIN STRAKA 

Martin Straka je fotoreportér, novinář 

a televizní komentátor především 

automobilových závodů (24h Le Mans & WEC, 

IndyCar, Blancpain GT Series, Int. GT 

Series…), jeho hlas zní Masarykovým okruhem 

v Brně a na Slovakiaringu. Fotografie M. Straky 

získaly různá ocenění, např. Zvláštní cenu 

Katovic v letech 2011 a 2015.  

Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich nejsilnějších čtenářských zážitků? 

Z poslední doby to je dílo Petra Stančíka Mlýn na mumie. Kromě samotného kouzla strhujícího 

příběhu je pro mě kniha výjimečná i z jiných pohledů. Miluju Prahu a právě v ní, v roce 1837, se 

Mlýn na čtyřech stech stranách „otáčí“. Do španělštiny knihu přeložil Daniel Ordonez, se kterým 

jsme se seznámili skrzeva automobilové závody. Nejprve přes Facebook, a když jsme se potkali 

poprvé naživo, bylo to v pražské hospodě Konvikt, čili v místech tolik blízkých hrdinovi Mlýna, 

komisaři Durmanovi. Lokál jsem vybral já, aniž bych tušil, co Daniel překládal a kde se kniha 

odehrává… Říkám tomu vlny, takovým situacím. 

Vedle motosportu je další jeho vášní umělecký svět. V roce 2016 vydalo nakladatelství Slovart 

velkoryse pojatou publikaci jeho autorských fotografií ze zákulisí motoristického sportu 

Racing'n'roll. Martin Straka je hostem Knihovnické středy 7. 6., kdy nám v knihovně povypráví 

o zážitcích z fotografování motosportu a čerstvě i z komentování 24h Le Mans. 

http://www.svkos.cz/informace-o-knihovne/projekty/clanek/nabidka-klubu-2017-2018/


  

Jaký je Váš vztah ke knihovnám a knihám? 

Knihovny mám bez míry rád, ale půjčoval jsem si v nich jen jako kluk. Pak jsem pochopil, že knihy 

mám tolik rád, že je chci mít doma napořád. 

Jakou knihu byste doporučil? 

Těch by bylo... Jedna milovaná, nadčasová, co Nabarvené ptáče jmenuje se. Jerzyho Kosinského 

jsem objevil pozdě, teprve před několika roky, a jsem za to velmi rád. Přečetl jsem snad celé jeho 

dílo a Ptáče v něm létá nejvýš. Jsem rád, že Václav Marhoul chce knihu zfilmovat. Všichni víme, 

jak je těžké přetavit psané umění ve filmové, ale já věřím, že Pan Režisér vše zvládne co nejlépe. 

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

Půjčování časopisů 
 
To, že naše knihovna půjčuje časopisy, patrně víte. Ale možná už nevíte, že díky právu povinného 

výtisku vám můžeme nabídnout v podstatě všechny noviny a časopisy vydávané na území ČR. Právo 

povinného výtisku je zákonná povinnost nakladatelů zasílat zdarma vybraným knihovnách výtisky 

publikací (knih či časopisů), které vydávají. Každoročně tak získáváme více než 3 500 periodik. 

Nejnovější čísla (zhruba rok stará) si můžete půjčit pouze v budově knihovny, přičemž nejžádanější 

tituly naleznete v samostatných schránkách ve studovně, ostatní tituly vám pak na počkání 

vyhledáme v místním skladu. Firemní časopisy jsou k dispozici v oddělení speciálních fondů. Zhruba 

po roce se časopisy vážou do svazků a tyto svazky si již můžete vypůjčit domů na jeden týden, 

případně si výpůjční lhůtu ještě prodloužit. 

Časopisy lze stejně jako knihy vyhledávat v našem katalogu. Pokud chcete své hledání omezit pouze 

na časopisy, zadáte jako druh dokumentu seriály. Tímto pojmem označujeme časopisy, noviny, 

výroční zprávy, ročenky či sborníky – tedy typy publikací, které jsou vydávány na pokračování 

v určitých časových intervalech (denně, týdně, měsíčně či jednou za rok). Celkově evidujeme 

v našem knihovním fondu více než 150 000 svazků seriálů. 



    

Víte, že jste si v loňském roce vypůjčili 403 771 publikací (knih, časopisů, hudebních 

CD, audioknih aj.)? Jedním z nejčastěji půjčovaných titulů byla kniha Metody 

pedagogického výzkumu od Miroslava Chráska. 

ZE ZÁKULISÍ 

 

Ochrana knihovního fondu 

V průběhu letošního roku se naše knihovna chystá podniknout řadu kroků, díky nimž budou 

publikace, které uchováváme, lépe chráněny. Stane se tak zásluhou projektu Zefektivnění ochrany 

knihovního fondu MSVK, jež získal dotaci z evropských fondů. 

Co konkrétně nás čeká? Zakoupíme automatizované mobilní vysavače umožňující efektivní očistu 

knih od prachu a také kvalitní podlahový mycí stroj do skladových prostor. Ve studovně bude 

instalován nový, modernější kamerový systém. V jednom z našich externích skladů dojde k výměně 

dvou zastaralých výtahů, což značně usnadní manipulaci s bednami knih. Pořídíme si také digitální 

knihovní asistenty – pod tímto záhadným označením si můžete představit zařízení umožňující 

vyhledávání nesprávně zařazených knih na regále a usnadňující pravidelné revize fondu. 

V neposlední řadě díky projektu přestěhujeme zhruba 1300 metrů knih z nevhodných skladovacích 

podmínek do mnohem lépe zabezpečených skladů. 

O tom, jak se nám daří projekt naplňovat, vás budeme průběžně informovat. V dalších číslech 

přineseme i fotodokumentaci probíhajících změn. 

…A ZNÁTE TYHLE O KNIHÁCH? 

Manželka si čte v knize básní. 

„Ambroži,“ volá na muže, „tady nějaký Fráňa Šrámek opsal básničku, kterou jsi před třiceti 

lety složil jen a jen pro mě!“ 

  

Povídá jedna blondýnka druhé: „Já jsem ve svém životě přečetla hodně knih a musím říci, že 

obě dvě byly absolutně o ničem.” 

  

Chuck Norris nečte knihy, jen je pořádně zmáčkne a dostane informace, které potřebuje. 

  

Do knihkupectví přišel zákazník. 

„Chtěl bych knihu, ve které nebude ani jedna vražda, žádné násilí, sex a ani stopy po 

hrubosti.“ 

Knihkupec se zamyslí a potom vyhrkne: „Už to mám! Kupte si jízdní řád!“ 

  

„Co bych měla koupit manželovi k svátku?“ 

„Kup mu pěknou knihu!“ 

„Ale prosím tě, knihu už má!“ 



    

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

HANDICAP 

 

Audioknihy  

V oddělení speciálních fondů si můžete vypůjčit mimo jiné i audioknihy. Tyto zvukové dokumenty 

můžeme rozdělit do dvou skupin – na volně prodejné audioknihy a zvukové knihy pro zrakově 

handicapované. 

První skupina obsahuje audioknihy, které vydávají komerční nakladatelství – OneHotBook, 

Radioservis, Supraphon a další. Tyto audioknihy si mohou vypůjčit všichni čtenáři a výpůjční lhůta je 

jeden týden. Nahrávka bývá často dramatizována a doplněna hudbou. 

Oproti tomu zvukové knihy vydané Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze si 

mohou vypůjčit pouze čtenáři, kteří předloží při registraci průkaz ZTP nebo potvrzení lékaře. 

Nahrávky jsou speciálně upravené (obsahují namluvené označení stop), aby se čtenář mohl lépe 

zorientovat v textu.  Zvukové knihy pro zrakově handicapované půjčujeme na měsíc. 

Seznam všech audioknih najdete zde.  

STRAKA V ŘÍŠI ENTROPIE 

Markéta Baňková 

 

Chtěli byste něco vědět o termodynamice, elektrostatice či 

kvantové mechanice, ale nechce se vám číst složité a nudné 

učebnice fyziky? Zkuste sáhnout po této knížce fyzikálních bajek 

a pronikněte společně se zvířecími hrdiny do tajů fyzikálních 

zákonů. Mimo jiné se dozvíte, jak je to s tou mrtvou – nemrtvou 

Schrödingerovou kočkou. Kniha získala v roce 2011 cenu 

Magnesia Litera za objev roku. 

K vypůjčení zde. 

Tentokrát vám nabízíme knihy, které nevážně vyprávějí o vážných věcech, jako je např. fyzika, 

matematika, filozofie či dějiny. 

Běžné audioknihy pro čtenářskou veřejnost Zvukové knihy pro zrakově handicapované 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=wfm%3dam&request=&adjacent5=N&local_base=ZRAKOVE
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000495167


 

  

VYNÁLEZÁRIUM 

Robin Král, Jana Hrušková, Zuzana Brečanová 

 

Věřili byste, že lze spojit dějiny lidských vynálezů s učebnicí 

poetických forem? A sepsat to jako knihu pro děti a ještě k tomu 

získat dvě literární ceny – Magnesii Literu 2016 a Zlatou stuhu 2016? 

Robinu Královi, Janě Hruškové a Zuzaně Brečanové se to podařilo 

s knihou Vynálezárium, která obsahuje 53 „zaručeně pravdivých“ 

příběhů o vzniku nejrůznějších vynálezů od kola až po ponorku, 

sepsaných v deseti básnických formách, jako je například sonet, 

kaligram nebo limerik. 

K vypůjčení zde. 

PAPOUŠKŮV TEORÉM 

Denis Guedj 

 

Pan Ruche je starý ochrnutý pařížský knihkupec. Jeho dávný přítel 

žijící v amazonském pralese mu narychlo posílá svou unikátní 

knihovnu matematických spisů, o kterou kdosi z nějakého 

neznámého důvodu tvrdě usiluje. A neštítí se ani vraždy. 

Papouškův teorém je detektivní román, který je vlastně skrytou 

učebnicí dějin matematiky. Jen se bohužel podle ní na školách 

neučí… 

K vypůjčení zde. 

PROČ OBRAZY NEPOTŘEBUJÍ NÁZVY 

Ondřej Horák, Jiří Franta 

 

Co je to vlastně abstraktní obraz? Proč patří pisoár mezi slavná 

díla výtvarného umění? A jak se vlastně pozná, že je obraz 

dobrý? Na takové a mnohé další otázky nabízí odpověď tato 

hravá a poučná knížka pro malé i velké čtenáře. 

Provede vás bludištěm moderního výtvarného umění, představí 

zásadní výtvarná díla a autory 19. a 20. století a možná vás také 

naláká k návštěvě výtvarné galerie. 

K vypůjčení zde. 

SOFIIN SVĚT 

Jostein Gaarder 

 

Kniha zachycuje dějiny filozofického myšlení od starověké mytologie 

po existencialismus. V tajemném příběhu čtrnáctileté Sofie se 

dozvíte hlavní myšlenky filozofických koncepcí (např. Démokritos, 

Platón, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Freud a další). Výklad dějin 

filozofie je duchaplně a vtipně komponován jako román s tajemstvím. 

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000681419
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000231114
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000615630
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000536407


 

MAZANÍ SLOVANÉ 

Małgorzata Nesteruk 

 

Víte, jak se pralo v lesních pračkách? Jak řádili slovanští piráti na 

mořích? Nebo proč kousali, píchali a škrábali své nemocné? Utajené 

stránky života Slovanů můžete poznat v knize Mazaní Slované z edice 

Děsivé dějiny 

K vypůjčení zde. 

UPOZORNĚNÍ 

 

Prosím poznačte si již do svých diářů, že v průběhu prázdnin, ve dnech 7. července a 7.-18. srpna, 

bude knihovna z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000178729

